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Een geschonden stad juicht

N

Na Amsterdam heeft Vrijdag
Den Haag zijn Koningin na een
scheiding van vijf lange jaren
weergezien, en eigenlijk heeft ook
Den Haag zich op dezen dag voor
het eerst goed kunnen reallseeren
wat het is: vrij te zijn in een vry
land. Vrij te zijn om wat het
denkt en voelt luide naar buiten
te kunnen uiten.

door den burgemeester, mr. de Monchy, waarna H. M. in de balconzaal
een aantal prominente figuren uit
het openbare leven ontving.
Na deze ontvangst verscheen H. M.
nog eenigen tijd op het balcon van
het Paleis. Dit was het oogenbllk,
waarop het publiek langer, tijd had
staan wachten. Een luid enthou
siasme steeg op en ,-ien zong der
Koningin plechtig toe: „Dat 's Heeren zegen op ü daal."
Het gevolg van H. M. bestond uit
opperceremoniemeester Graat
H. M. de Koningin arriveerde om den
Dumonceau, de grootmeesteres C. M.
even 11 uur aan de grens der ge baronesse van Tuyll van Serooskermeente nabij het viaduct aan de ken jn freule D. H. v. Tets, alsmede
Laan van N.-Oost Jndië, waar een uit de adjudanten de kapitein-vlieger
groote, enthousiaste menschenmo- E. Hazelhoff Roelfsema, kap. adju
nlgte was' samengestroomt. Daar wa dant J. C. Büehrman en den secre
ren eepige officleele personen aanw'e- taris, den heer M. Cohnstam.
om H. M. te begroeten. De tocht naar
Terwijl een vroolljke en warma
huis leidde dwars door het vernielde
E'ezuidenhout, de L. de Coligny- zomerzon over straten en pleinen
straalde,
steeg H. M. de Koningin,
straat, Juliana van Stolberglaan, de
le van den Boschstraat en vervolgens die gekleed was in een grijzen mantel
langs Bethlehem en de verwoestingen van zomerbont, om half vier in haar
wagen. Langzaam trok de stoet door
van het Korte Voorhout naar de de
straten in de richting van het
vesting.
Hollandsche Sooor en vandaar door
de
Transvaalbuurt
naar het Zuider
Doodenherdenking park. Op het Regentessepleln
zong
Van het Onafhankelijkheidsmo- een groot aantal schoolkinderen
r.ument naar het Palels wapperden H. M. toe. Toen ging het weer
nu vrijuit de vaandels, die vijf Jaar huiswaarts door de oude. vertrouwde
lang zorgvuldig verborgen moesten straten van Den Haag. Nog stond
worden gehouden. De Koningin aan het Noordeinde ^en
groote
stapte uit haar open auto en ont massa, die met tusschenpoozen vaving voor haar woning een bloemen derlandsche liederen deed hooren.
hulde uit de handen van meisjes, Als de Koningin ls uitgestapt en zelf
dochters van voor het vaderland' ge de bloemruikers bijeen heeft gegaard,
vallen strijders. Dan klonken plot bestijgt Zij de trappen en keert zich,
seling schril door het Joelend feest alvorens de breede deur binnen te
gedruis de signalen van koperen gaan, nog eenmaal naar het publiek.
hoorns, die eer. herdenking van de Dan worden de troepen afgecommandooden aankondigden. Een stilte deerd en is deze dag van weerzien
volgde. Dan zette ae Koninkl. Mili ten einde. •»
taire Kapel plechtig het Wilhelmus
in, dat spontaan werd meegezongen.
Vervolgens trok H. M. zich in haar
woning teru.g\
Hier werd zij allereerst begroet

Geen landelijke
staking

H. M. de Koningin luistert
naar het Wilhelmus
(Ned. Arch.—M. Meyboom)

Prins Bernhard
naar Indië
Naar „De pen-gun", het week
blad voor de Nederlandsche strijd
krachten, mededeelt, heeft Z.K.H.
Prins Bernhard in een interview
met het Amerikaansche persbureau
„International News Service" ver
klaard, het voornemen te hebben
naar Indië te gaan.

Groote dingen op til
Japan rechtstreeks bedreigd WASHINGTON. 6 Juli Reuter).
— Patterson, de plaatsvervangend
minister van Oorlog, heeft heden
verklaard, dat het transport van
Amerikaansche troepen van Europa
naar den "Pacific in alle opzichten
volgens de piannen verliep. Hoewel
hij
uit veiligheidsoverwegingen
weigerde juiste cijfers te noemen,
voegde Patterson er aan toe: „U
kunt er verzekerd van zijn, dat het
cijfer hoog is en dat de Japanners
spoedig de kracht van onze steeds
toenemende lucht- en landstrijd
krachten zullen ondervinden."

In hetzelfde onderhoud verklaar
de de Prins, dat het wel achttien
maanden duren zal voor ons leger
geschikt is voor den strijd ln Indië
en Z. K. H. srrak de hoop uit, daihet eerste bataljon voor dit deel
Vit Calcutta meldt Reuter; Het
tusschen Augustus en November zelfde gevoel van „groote operaties
afgeleverd zal worden. Dan gaat op tili", dat men in Zuid-Engeland
de eerste lichling naar Engeland, ondervond vlak voor D-day, hangt
waar onze mensohen in opleidings
kampen liggen.

Zijn laatste film
Adolf Hitier was zooals men weet.
een groot minnaar van de film. De
laatste documentaire, waartoe hij
opdracht heeft cegeven, is in den
afgeloopen winter in het concen
tratiekamp Theresienstadt bij Praag
opgenomen. Zij was bestemd om in
file landen te worden vertoond als
Duitschland den oorlog had gewon
nen —• voor het indere geval was
reeds opdracht gegeven, alle kamp
bewoners te vergassen en hun over
blijfselen door het vuur te vernie
tigen.
Dit laatste voornemen is verijdeld
door den inval der Russen; maar de
film, bedoeld als getuigenis van het
humane streven der nazi's, is gereed
gekomen. Haar aandoenlijke titel
luidt: „Hitier schenkt den Juden
eine Stadt."

Bezetting van Duitschland
Eenheid van politiek noodzakelijk

WASHINGTON, 6 Juli (Reuter)
Sprekende voor de speciale se
naatscommissie voor het instellen
van een onderzoek naar Ihet natio
nale defensieprogram, heeft sena
tor Kilgore aangedrongen op een
ge>meensc!h appel ijik geallieerd op
treden bij het toesturen van het
bezette. Duitschland. „Het is vol
strekt noodzakelijk, zoo zeiie hij,
dat de politiek met betrekking tot
de vier bewettingssones gecoördi
neerd wordt door een of ander ge
meenschappelijk optreden, en dat
er vrije uitwisseling komt van in
lichtingen ten aanzien der gerot
de politiek en het optreden van elk
dier bezettende strijdmachten. „Ten;
aanzien van op zijn minst ée.

Abonnementsprijs 26 cent per week

De Koningin in Den Haag

REGEEREN
auwelijks ls de staking in de
Rotterdamsche haven geëin
digd ol wy hooren weer van
nieuwe wilde stakingen in
Twente en in de mijnen. Zij flitsen
op, nu hier dan daar, zooals de
eerste bliksemstralen in een van
onweer zwangere lucht een nade
rend noodweer aankondigen. Het
schijnt een testen over en weer van
ondernemers en arbeiders, hoe ver
men kan gaan en het resultaat, is
een reeks incidenten, eerst klein en
van weinig beteekenls, maar snel
uitgroeiend tot conflicten, die heel
het economisch leven dreigen te ver
lammen. Voor sommigen schijnt het
woord „vrijheid" synoniem te zijn
met „staking," staken in het wilde
weg, als alles niet zóó loopt als men
graag zou wenschen.
Dat ons volk weer werken moet,
wil het niet ten onder gaan, blijkt
tot velen nog niet diep genoeg te
zijn doorgedrongen; dat onze voed
selpositie bij een staking ernstig ge
vaar loopt, dat het productieproces
onherstelbare schade wordt toege
bracht, het is alles van minder be
lang: eerst moeten de eischen der
stakers, redelijk of niet, worden in
gewilligd. Anders
men leze het
dreigement, dat de havenarbeiders
te Rotterdam aan het besluit het
werk weer te hervatten, hebben ver
bonden: „worden de eischen der ar
beiders niet ingewilligd, dan zou
men zich gedrongen zien, opnieuw
een staking te proclameeren." Dus
nóg meer onrust, nóg grootere anar
chie.
Wie hier en overal elders aan de
touwtjes trekken is bekend. Het ls
de z.g. eenheidsvakbeweging der
communisten. Het is wel een heel
triest feit, dat, terwijl ons volk het
zich met man en macht uit 't moe
ras. waarin het door 5 jaar Duitsche
bezetting is geraakt, tracht op te
werken, hierin telkens wordt belem
merd.
Aan den eenen kant snakt
men naar werk, aan den anderen
kant. daar waar volop werk is, zit
ten de arbeiders rustig met hun ar
men over elkaar. En zoo hebben we
liet dezer dagen in Rotterdam zien
gebeuren, dat de Nederlandsche ar
beiders staakten en de Canadeesche
troepen een schip met levensmidde
len losten.
Zoo iets mag niet meer voorko
men. Hier ligt een taak der regeering
en de nieuwe
minister-president
heeft dit onmiddellijk ingezien.
Kiare en duidelijke taal sprak proi'
Schermerhorn
Dinsdagavond.
Hij
ontkent geenszins de gerechtvaar
digde eischen der arbeiders, inte
gendeel, hij gispt de werkgevers, die
„vObrtwerken volgens de oude me
thode". Maar wat hij wel zeer sterk
laakt ls de wijze, waarop de ar
beiders trachten hun eischen inge
willigd te krijgen.
Vijf Jaar lang
hebben we ondervonden, wat het
zeggen wil, wanneer macht boven
recht gesteld wordt. Scherp neemt
hij ook stelling tegen de wijze, waar
op de z.g. eenheidsvakbeweging on
der de arbeiders ageert. Zij stelt het
voor alsof dezen verplicht zün lid
te zijn van de eenheidsvakbeweging,
welk standpunt de regeering niet
kan aanvaarden.
Onze katholieke arbeiders, die zich
in de oorlogsjaren niet hebben laten
lokken door de beloften van een
Woudenbeffe, weten ook thans hun
plaats. Evenmin als toen, zullen zij
thans gehoor geven aan de lokstem
van de z.g. eenheidsvakbeweging der
communisten, welke „De Waarheid"
— die het overigens, het bleek weer
eens uit het frappante geval, dat de
minister-president aanhaalde, niet
zoo nauw met de waarheid neemt —
tot spreekbuis heeft.
Heel het optreden van de eenheids
vakbeweging heeft blijkbaar geen
ander doel dan onrust te zaaien en
de drie erkende vakbonden dwars te
zitten. Onder een vriendelijk en on
schuldig mom verricht zij haar woelarbeid onder de arbeiders en wan
neer zij de kans krijgt zal ze waar
schijnlijk niet aarzelen het tot een
krachtproef te laten komen met de
regeering. Ons land verdraagt thans
wel allerminst anarchie. Een Latijnsch spreekwoord zegt: principiis
obsta, sero medicina paratur, weersta
in den beginne, te laat komt men
met de medicijn. De regeering -moet
niet aarzelen krachtig in te grijpen
en voor geen dreigementen zwich
ten. indien anderen bewust op anar
chie aansturen. Eerst dit ls werkelijk
regeeren. En ondernemers èn arbei
ders moeten het stuur voelen.

-

deel van Duitschland — het door
de Russen bezette deel — hebben
onze legers in
geen in
lichtingen ontvangen.

•Bondselftal 22 Juli
naar Kopenhagen
De wedstrijd van het Nederlandsch
Bondselftal te Kopenhagen ls vast
gesteld op Zondag 22 Juli. De netto
recette komt ten bate van de uit
zending van Nederlandsche kinde
ren naar Denemarken. Spelers en
officials vertrekken Zaterdag 21 Juli
met een speciaal Dakotavllegtuig
naar Kopenhagen.
De G. A. O. «Ier Illegaliteit, Heeren
gracht 507 Amsterdam, verzoekt op
gave van plaatsen (ook namen en
data) waar Nederlanders zyn terecht
gesteld.

Havendief stallen
in Rotterdam

Kussensloop als „stukkezakje"
De staking in de Rotterdamsche
haven, afgekondigd wegens looneischen en verlangens aangaande
beter schoeisel, heeft als achtergrond
nog een eenigszins penibele kwestie,
n.ir het euvel der havendiefstallen.
Er is becijferd, dat van het levensmiddelenvervoer tusschen de haven
van inscheping en de aflevering bij
den grossier 12 pet. manco ontstaan.
Welk gedeelte hiervan voor rekening
van de Rotterdamsche haven komt,
valt niet gemakkelijk te becijferen,
maar men meent van 8 pet.
Om deze meer dan ergerlijke dief
stallen tegen te gaan, werden op
heeterdaad betrapte dieven direct
berecht en zwaai' gestraft, met ge
vangenisstraffen van negen maanden
tot een jaar. Het heeft nog niet veel
geholpen, weshalve het Militair Ge
zag een contingent van de B.5. ter
bewaking en contrdle aanwees.
De havenarbeiders weigerden zich
aan deze controle te onderwerpen.
De staking brak uit mede naar aan
leiding van de aanhouding van een
sleepboot, die havenarbeiders naar
huis bracht, door een boot van de
B.S. Toen de eerste na een gegeven
signaal weigerde te stoppen, is er in
de lucht geschoten. Overigens, toen
de B.S.-boot langszij lag. hadden de
havenarbeiders hun z.g. stukkezakjes
reeds in de rivier geledigd. Deze
stukkezakjes, ln den goeden ouden
tijd bestemd voor den boterham, zijn
sinds lang tot de grootte van kussensloopen uitgegroeid. Hetgeen bij het
lossen der schepen verdwijnt, komt
zoo goed als heelemaal ln de centra
van den zwarten handel terecht. Het
gaat bij de havendiefstallen niet om
hoog noodige extra voeding, maar om
sigaretten, chocolade etc., dus om
een overigens lang niet onbelangrijke
„bijverdienste".
Het is te hopen, dat met het einde
der staking ook het einde in het
zicht komt van een kwaad, dat een
goeden Hollandschen naam in dtscredlet dreigt te brengen.

Van de zijde van de E.V.B. deelt
men mede, dat, wanneer op 26 Juli
a.s. geen overeenstemming is 'be
reikt over de voornaamste eischen
der Rotterdamsche staters, dan
opnieuw de staking te Rotterdam
zou worden geproclameerd, doch
niet een landelijke staking.

hier in de lucht, nu duizenden ton
nen nieuw oorlogsmateriaal en voor Minister van Financiën
raden uit Europa worden binnen
gebracht. Een groote lucht- en Maandag voor de radio
zeekaravaan brengt uit de BritDe minister van Financiën, prof.
sche havens nieuw oorlogsmate mr. P. Lieftinck, zal ajs. Maandag
riaal naar Mountbatten's basis avond om 8 uur een korte radiotoe
voor den strijd in het verre Oosten. spraak houden, waarin hij door hem

Gas in Zuid

genomen maatregelen zal toelichten.

advies
April
Tot
op
Tot
5 April
werden op
advies
Geleidelijk krijgen meer Amster de zuiveringscommissie aan de Phldammers gas. Na een deel van Oost lipsfabrieken te Eindhoven ontslagen
en van Noord f thans Zuid tus 557, tijdelijk geschorst of ernstig be
schen Amstel en Boerenwetering aan rispt 209 ledfen van het personeel. Er
werden 152 personen gerehabiliteerd.
de beurt.
5

werden

van

Sfeervolle schildering op het Bagijnhof
Lambert Simon voltooit
zijn werk

A

ls onderdeel van de grootsche
versiering van het Bagijnhof
ter gelegenheid van het zestigJarig priesterfeest van Mgr.
van Noort en het .zesde eeuwfeest
van het H. Sacrament van Mirakel
werd ook aan een blijvende verfraai
ing van het interieur van het kerkje
geaacht. Dit had bij de laatste
restauratie ontegenzeglijk aan sfeer
ingeboet; vooral braken de zes
kale zuilen de stemming in dit in
tiemste heiligdom van Amsterdam.
Aan den Utrechtschen kunstschlldtr
Lambért Slmon werd de opdracht
verstrekt door een beschildering van
de zullen en het fries daarboven
zooveel mogelijk de verloren sfeer
terug te winnen. Simon toog aan Lambert Simon aan den arbeid
het werk en de feestgangers in het
op het Bagijnhof
kerkje werden verrast door een de
coratie van de zullen, welke de aan
dacht trok en aanvankelijk niet on het heden uitgedrukt in een mo
dern zeeschip. De beide zuilen ter
verdeeld werd gewaardeerd.
zijde zijn gewijd aan Vondel, den
Nu was een waardeering nog voor dichter der Altaergeheimnissen en
barig want eerst dezer dagen is het aan Pius X, den Paus vah de veel
werk voltooid. Wat men tot dusver vuldige H. Communie. Het fries,
zag was de blauwe onderschildering; dat de
middelste zuilen boven
zij is thans gevernist en verder be verbindt,. wordt
beschilderd met
schilderd en vertoont zich in een engeltjes, korenaren en druiventros
azuurachtig groen, dat het ge- sen. alles in dezelfde kleuren en
wenschte effect volkomen bereikt. met hetzelfde oude patin.
De zuilen staan niet meer hinder
Nog een belangrijke verfraaiing van
lijk in het interieur, zij zijn on het Bagijnhofkerkje ls in voorbe
werkelijk gemaakt en opgenomen in reiding. Mej. Gisela Waterschoot v.
de atmosfeer van het kerkje. Zóó d. Gracht werkt aan twee gebrandbeschilderd behoeft men ze niet •schilderde vensters, welke geplaatst
meer te zien; wie er toch aandacht zullen worden in de ramen van den
aan wil schenken, vermoeit zijn altaarwand, die hun licht ontvan
geest niet aan de luchtige symboliek gen van den N. Z. Voorburgwal. Op
van de decoratie, zooals men die ook het eene venster worden uitgebeeld
tegenkomt in de ikonografie van de Thomas a Kempis, die het 4e boek
contra-reformatie, den tijd waaruit van zijn Navolging aan de H. Eucha
het kerkje dateert.
ristie wijdde, en Vondel, op het an
dere een der Martelaren van Gorcum
De vier zuilen in het midden zijn en wel Leonardus van Veghel eu
gewijd aan de vier elementen: de éen der Martelaren van Alkmaar,
aarde, verbêeld door St. Chrlstoffel, Daniël van den Arendonk, die met
den reiziger; het vuur, gesymboli hun confraters stierven voor het ge
seerd door de brandende H. Stede loof in het H. Sacrament des Al
in het middeleeuwsch Amsterdam; taars. Als gevolg van den oorlog kon
de lucht, waarin engelen en vogels aan de ontwerpen nog geen uitvoe
zweven; het water, hier in Neder ring worden gegeven. Vóór de plech
land verpersoonlijkt ln St. Nicolaas. tige viering van het zesde eeuwfeest
den patroon der zeevarenden, in het zullen deze vensters, een geschenk
bijzonder van het zeevarend Am van het Gezelschap van den Stillen
sterdam, aan welks verleden wordt Omgang, reeds lang» zyu aange
herinnerd door de visschersnetten, bracht.
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Dezen zomer strandgenoegens in Noordwijk

Lezers zeggen het hunne over:

Schoenreparaties, auto's en aardbeien

Ontspanningsoord voor Canadeesche artillerie
Noordwijk, de eenige Hollaindsche
badplaats, die onbeschadigd uit
den oorlog is gekomen, zal dezen
zomer nog gasten kunnen ontvan
gen. Vele villa's zijn weliswaar uit
gewoond, de boulevards zijn be
bouwd r.j3t bunkers en een beton
nen muur en het strand lijkt met
zijn .honderden palen op een kaal
gevreten bosoh, maar op de keper
beschouwd, valt alles toch nogal
jnee, nu men eenmaal met de heietelwerkzaamfceden begonnen is.
Zeker, dezen zomer zullen alle
restanten van den oorlog nog bij
lange na niet zijn opgeruimd, maar
men zal in den muur op den bou
levard enkele tor"—~ slaan, zoodat
men tenrHrnAe op het strand kan
komen. De klur'st-^-rmijnen
gezuiverd en men tv-'—•* aan, dat
tie enkele mijnen, die nog in het
strand kunnen zitten, door den
Invloed van het zeewater onscha
mel'"'? zijn geworden.
Voor de ontvangst van de gas
ten zullen -——1 de kleinere pen
sions kunnen zorgen en verder de
genen, die gewoon waren een ge
deelte
"'<! voor de zo
mermaanden te verhuren. Daar
•wordt tenminste al koortsachtig
gewerkt. De gastvrijheid zal nog
wel aan de tijdsomstandigheden
aangepast moeten rfjn, njaar de
strandgenoegens zullen daar niet
onder behoeven te lijden.
De Hollandsche gasten zullen er
overigens niet alleen zijn, want
Noordwijk is ook uitgekozen als vacantieoord van de Canadeesche
artillerie. Om de twee dagen ka
men er manschappen van deze re
gimenten op Huis ter Duin aan. Zij
zijn in den Achterhoek gestationneerd en daar ontbreekt het hun

aan voldoende ontspanning. In
Noordwijk kunnen zij twee dagen
zwemmen en zonnebaden, dansen
en zich nog op allerlei andere ma
nier vermaken.
De aanwezigheid van deze man
nen komt het herstel van de bad
plaats uiteraard ten goede. Het zijn
ook de Canadeezer^ die een groot
deel van de opruimingswerkzaam
heden ter hand hebben genomen.
Met behulp van groote kranen
trekken zij de versperringspalissade
uit het strand, zoodat de zee vrij
komt.

Locomotieven terug
23 Nederlandsche locomotieven,
die door de Duitschers waren ge
roofd, zijn deze week „gerepatri
eerd". Ook vele goederenwagens ko
men terug.

hoyje

ECHTE

.koffie en thee
van

NIEMEÜER
ls eenig in Nederland aan
wezig ex-vennoot der firma
Roelof Citroen, juweliers,Hof
leveranciers, Amsterdam en Den
Haag, heb ik op 7 Mei j.1. — in
afwachting van mün officieel
rechtsherstel — met goedvinden
der betreffende autoriteiten onder
eigen naam de leiding der zaken
in de Kalverstraat 1 op mU ge
nomen, voorloopig vrijwel uitslui
tend voor den
IN- EN VERKOOP VAN
OCCASION-JUWEELEN,
GOUD EN ZILVER.
Omtrent het Haagsche filiaal
volgt t. z. t. nader bericht.

S. K. CITROEN
Juwelier - Hofleverancier
Beëedigd makelaar
Kalverstraat 1, A'dam, tel. 37658
Beurs voor den Diamanthandel
Weesperpl. 4, Kamer 10, tel. 51200

Wat tegt de doktor?
KALK MET Dl
Kolk.... voor de opbouw van baby's
lichaam. En Vitamine D om die kalk
leker haar werk te laten doen
Eonder Vitamine D gaat dat niet.
AGRAVIT-tabletten nemen I

mum
I M«ndei t inOgtlfl*
0*0» A C V. 'OHO 60i * asm C

6 A a» &••«'

ESSENCEF ABRI EKEN

Een streng onderzoek wordt ingesteld
bouw van ons land van eminent be
lang. Het geheele herstel begint bij
de kolenvoorzlenlng en het ls een vaderlandsche plicht daaraan mede te
werken, zegt het communiqué. Wie dat
niet doet, vergrijpt zich aan de be
langen van het Nederlandsche volk en
Behalve de Federatie van Mijnwer begaat een misdaad tegenover het va
kersbonden en de Alg. bond van wer derland.
kers in het Mijnbedrijf hebben ook de
Aangekondigd werd, dat de directie
Commissie van Bijstand van de mijn
en de commissie van de bovengrond- een streng en nauwkeurig onderzoek
sche werkers hun afkeurend standpunt zal instellen naar de gestes van rust
ten opzichte der staking bekend ge verstoorders in het bedrijf.
maakt.
Ook de voorziening van schoeisel,
De minister van Verkeer en Energie,
ir. van Schalk, heeft, na afloop van kleeding, vervoer en ontspanningsmo
gelijkheden
werd besproken. Deze za
zijn driedaagsche besprekingen met
alle vooraanstaande figuren uit het ken hebben de volle belangstelling
mijnbedrijf, een communiqué ver van de regeering, die het mogelijke
strekt, waarin ten aanzien van deze doet om hierin te voorzien. Men moet
evenwel bedenken, dat niet op korten
staking o.m. wordt gezegd:
Over de wijze, waarop deze staking termijn aan alle verlangens kan wor
den
voldaan. Dit zal slechts langzaam
werd opgezet, werd algemeene afkeu
ring uitgesproken en opgemerkt werd, en geleidelijk kunnen gaan. Ieder moet
dat er voldoende contact aanwezig ls veel geduld hebben en het geheele
om over de hangende kwesties overleg Nederlandsche volk moet zich tot pa
te plegen en oplossingen te brengen. rool stellen: hard werken en niet
De kolenvoorzlenlng ls voor den op kankeren.
De staking op de mijn „Maurits" ls
aan het verloopen. Donderdag meldden
zich weer groote groepen arbeiders,
zoowel boven- als
ondergrondsche,
wier aantal in den loop van Vrijdag
nog toenam.

De prijzen voor groenten en fruit
zijn voor het geheele land uniform
geregeld, al is het dan ook nood
zakelijk
gebleken
voorloopig de
prijzen voor de consumenten in het
Westen des lands, gezien de vervoersmoeilijkheden, iets hooger te
stellen. Nu alle producten zonder
uitzondering aan prijzen gebonden
zijn, zal er eindelijk een einde ko
men aan de buitensporig hooge
prijzen van vele producten, waarvan
de perziken in den 1patsten tijd wel
een zeer onaangenaam voorbeeld
vormden.
Van overheidswege zal een scherpe
controle worden uitgeoefend, terwijl
de verkoopers verplicht zijn steeds
op duidelijke wijze de prijzen te
vermelden.
De consumentenprijs voor de nieuwe
aardappelen is thans vastgesteld op
tien cent per k.g. voor de groote, en
op zeven cent per k.g. voor de
krielaardappelen. Deze prijzen mogen
bij thuisbezorging worden verhoogd
met een cent per kilo.

Duitsche rantsoenen

A

N.V. POLAK & SCHWARZ'B

Staking op de „Maurits" verloopt

Vaste prijzen voor
groente en fruit

,.. en n u nog"
ons

In de laatste jaren, steeds ster
ker belemmerd in ons werk,
hebben wij aldoor getrachtonze
cliënten te helpen zoo goed
we konden. Wij vertrouwen
erop, dat wij in een niet al te
verre toekomst al onze rela
ties weer kunnen gaan bedie
nen op de wijze, die zij van
„P & S" gewend waren...

Het hoofdkwartier van het 15de
Amerikaansche leger heeft, naar A.
Press bericht, aangekondigd, dat de
maximumrantsoenen voor Duitsche
burgers verhoogd zijn van 1150 ca
lorieën tot 1550 calorieën per dag,
op voorwaarde dat de Duitschers aelf
in staat zullen zijn, deze grootere
hoeveelheaen voedsel te produceeren>.
Ter vergelijking diene. aldus het
hoof&kwartier, dat het normale
calorieëncijfer vqfir de Amerikanen
4000 per dag voor de soldaten en
2500 è, 3000 per dag voor de burgers
bedraagt.

Universiteit Amsterdam
De rector magnificus der univer
siteit van Amsterdam opent de ge
legenheid zich voorloopig aan te
melden ter inschrijving en-of tot het
afleggen van examens. Aanmeldings
formulieren verstrekt de pedel der
universiteit
(Oudemanhuispoort 4,
kamer 6b).
Zij, die de z.g. loyaliteitsverklaring
geteekend
hebben,
kunnen
zich
voorloopig niet aanmelden. Over de
aanmelding van hen, die niet getee
kend hebben, beslist de rector na
ingewonnen advies van de Contact
commissie der Studenten. Gegadig
den moeten zich derhalve eveneens
tot deze commissie wenden (Oude
manhuispoort 4, kamer 12).
KLINIEKEN VOOR SCABIES
Vermoedelijk zijn er te Amsterdam
nog auizenden gevallen van een der
besmettelijkste en tevens onaange
naamste
huidaandoeningen,
n.1.
schurft (scabies). dat hier voor den
oorlog nauwelijks bekend was. Vier
klinieken houden zich bezig met de
behandeling' van deze aandoening,
maar er wordt nog veel te weinig
gebruik van gemaakt. Het is echter
aoowel In het belang van den lijder
aelf, als van zijn omgeving, dat hij
zich niet laat weerhouden om een
der klinieken te bezoeken, gevestigd
in de badinrichtingen Valkenburger
straat 167, Zocherstraat 52, Kromme
Distelstraat 17 en in de QuarantaineInrichting, Zeeburgerdijk 131.
Bén
toehandeling ls voldoende.

Bon
1

voor

Kg.

120

aardapplen

Voor het tijdvak van 8 t/m 14 Juli
kan in het district Amsterdam op
bon 120 1 k.g. nieuwe aardappelen
worden afgeleverd. Deze bon behoeft
niet bij de Centrale Keukens te wor
den ingeleverd. Zelfverzorgers moeten
dezen bon inleveren.
Reeds Maandag a.s. mag de afle
vering der aardappelen op de bonnen
110 en 120 beginnen, in plaats van
op Woensdag.

Uitreiking knipkaarten

Het-hoofd van een
katholieke school in
Amsterdam klaagt over
de „woekerprijzen", die
voor
schoenreparaties
gevraagd worden. Vele
kinderen, aldus schrijft
hij, kunnen de school
niet bezoeken bij gebrek
aan draagbaar schoei
sel. De meeste ouders
kunnen de reparatie
prijzen voor zolen en
hakken. die varieeren
van /15.— tot t 50.—
en hooger, niet betalen.
Sommige kinderen ko
men o(o bloote voeten
naar de school of met
een bedekking, die den
naam schoeisel niet
meer waard is. Bij on
gunstig weer is het uit
gesloten, dat de kinde
ren de wonfhg verlaten.
Het onderwijs heeft,
vooral het laatste jaar,
door allerlei bekende
oorzaken ontzettend ge
leden. Wij willen weer
vooruit en zoo mogelijk
in een minimum van
tijd den achterstand in
halen. De onderwijzers
vragen 'daarvoor
de
krachtige medewerking
van
de
autoriteiten
en
, ^
. .
het volk, om een einde
te maken a^n den woeker, in bovengenoemd
geval den prijzenwoeker
voor schoenreparaties,
in 't belang
Nebelana van ons
ons Nederlandsch onderwijs
Wij weten bij erva
ring, dat politioneel Ingrijpen tegen allerlei
vormen van zwarten
handel het kwaad niet
uit de wereld helpt,
zoolang er menschen
bereid zijn de hoo
ge prijzen te betalen —
en zeker, zoolang er

van een min of meer
regelmatige voorziening
geen sprake is. Wij zien
dan ook reikhalzend uit
naar een aangekondigden bon voor schoenre
paratie — den eersten
bescheiden stap in de
goede richting — maar
ook ten aanzien daar
van begint men zich te
verschuilen achter den
dooddoener van het vervoersprobleem.

Auto's noodig?
Èr bereikte ons dezer
dagen een persbericht,
waarin
o.a.
gezegd
werd: „de autoriteiten
verwachten dat de ijver,
waarmede men inder
tijd de wagens ' heeft
verborgen, recht even
redig zal zijn aan dien,
om ze ter beschikking
te stellen voor den we
deropbouw en het herstel van. het economische leven". Een trans
portbedrijf schrijjt ons
evenwel: „Wij zijn o.m.
in het bezit van een 3V2
tons vrachtwagen, zijn
reeds dertig jaar beroepsvervoerders en hebjjen tijdens de bezetting nog geen minuut
voor de weermacht qewerkt Met groote moeife hebben wij onze twee
vrachtwagens verborgen
gehouden, met ale risico daaraan verbonden.
Nu hebben wij ons ver
schillende malen bij den
AutobevracWtingsdienst
gemeld, maar steeds
krijgen wij ten ant
woord: „er is geen werk
voor uw wagen". Ein
delijk willen wij ook

Niet alleen de arbeiders, ook de Ne
derlandsche kunstschatten zijn op het
oogenbllk bezig te repatrieeren. Naar
wij vernemen ls bijvoorbeeld Rembrandt's „Nachtwacht" dezer dagen
weer behouden en wel aangekomen in
het Rijksmuseum te Amsterdam. Ten
einde de kostbare schilderstukken
voor schade door oorlogsgeweld te vrij
waren zijn zij ln het begin van den
oorlog geëvacueerd naar Maastricht,
waar ln de befaamde grotten van den
Sint Pietersberg bergplaatsen voor de
schilderijen waren ingericht. Deze
bergruimten werden regelmatig op
temperatuur gehouden. Indertijd zijn
de kostbare werken in speciaal daar
voor. Ingerichte tapissières van Am
sterdam naar Maastricht gereden. Om
het risico van beschadiging door het
schokken van de wagens zoo klein
mogelijk te maken, heeft men toen
in Maastricht overal over de wegen
en straten, waar de wagens passeer
den, mergelzand gestrooid om 't weg
dek vlak te maken. In alle stilte wor
den de kunstwerken nu weer naar de
hoofdstad teruggebracht. Wel hopen
de Maastrichtenaren, dat een deel der
kunstwerken alsnog in hun stad ten
toon zal worden gesteld; een zeker
recht hierop hebben ze wel.

Beteekenis van internationaal contact voor
ons sportleven

D'

e wederopneming van het in
ternationaal contact in tal
rijke onderdeelen van ons sport
leven- is wel het beste bewijs,
dat langzaam maar zeker de zaken
weer op gang komen. En gezien de
waarde die wij aan het internatio
naal contact meenen te mogen toe
kennen, kan dit slechts tot verheu
genis stemmen. Men moet immers
over de beteekenis van het interna
tionaal sportverkeer niet te licht
denken. Een voetbalwedstrijd tegen
Belgen, Denen of Engelschen, een
athletiek-ontmoeting met Noren en
Zweden, is méér dan louter vlagver
toon. Waar bij een internationaal
gebeuren de beste sportlui van ver
schillende landen tegen elkaar in het
krijt treden, wordt de mogelijkheid
geschapen de prestatie op te voeren
— wij erkennen immers de waarde
van de prestatie — niet alleen bij
deze enkele gelegenheid, maar ook
later, wanneer men de lessen van het
internationaal contact in eigen kring
gaat toepassen. Qp deze wijze stroo
men dan nieuwe levenssappen toe,
komen er nieuwe gedachten, andere
opvattingen en methoden, allemaal
factoren die ertoe kunnen meehelpen,
onze positie in het internationaal
sportverkeer te verbeteren.
Waar dit goed voor is?
Vooral: om daar in eigen land re
clame mee te kunnen maken en al
dus zieltjes te winnen. Niet voor de
topprestatie of het kampioenschap,
maar voor onzen strijd tegen de stij
ve harken en den geest van Jan
Salie.
Wie zich mét ons verheugt ln de

Er schijnt dus aan
het vervoer meer te
ontbreken dan trans
portmiddelen alleen.

In beslag genomen
Er is ook een lezer,
die ons vraagt, of h\j
zich behoort te verheu*
tfen, omdat de economische politie bijvoor
beeld 22.950 sigaretten
en 2050 kg. aardbeien
in beslag heeft geno
men. ,,lk heb", zoo
schrijft hij verder, „nog
nooit gemerkt, dat „de
awartè handel" om der
gelijke
gebeurtenissen
een traan gestort — en
nog veel minder den
handel gestaakt heeft.''
Overigens is hij be
nieuwd, „wie met die
sigaretten en aardbeien
verrast werd. Ik heb er
niets van gezien."
Wij ook niet. Vroe
ger vertelde men ge
woonlijk, dat dergelijke
zaken naar de zieken
huizen gingen.

De Nachtwacht terug Nieuwe Films

Knipkaarten voor deelneming aan
de Centrale Keukens worden uitge
reikt Maandag voor de letters A t/m
G, Dinsdag de letters H t/m O en
Woensdag de letters p t/m Z. WarmVRIJLATING
voedselkaarten medebrengen en In
Ter bespoediging van het afwikke
leveren bonnen 70, 85 en 104 van de
M.G.-kaart. Ten einde stagnatie te len van de verzoeken tot vrijlating
voorkomen, worden uitsluitend losse ls thans naast de vrijlatingscommis
sie. welke ln de J. W. Brouwersstraat
bonnen aangenomen.
gevestigd ls, een tweede vrijlatings
HONDEN- EN KATTENBROOD commissie Ingesteld. Deze heeft haar
zetel op de Levantkade. Verzoeken
De directeur-generaal van de Voed tot vrijlating kunnen evenwel niet
selvoorziening maakt bekend, dat op rechtstreeks tot haar gericht worden.
bon no. 4 van de noodkaarten voor
De bevoegde instanties, welke tot
honden- en kattenbrood met de se- nu toe de kwesties van vrijlating be
rieletters B. T. W. D. L. R. C. en handelden, zullen ook over de urgen
BK., alsmede op bon no. 4 met op tie van deze zaken oordeelen.
druk ,.Asyl" de gebruikelijke hoe
veelheden honden- of kattenbrood
De N. V. Reederij Van der Schuyt
of -meel kunnen worden betrokken.
bestond 1 Juli honderd jaar.
Na 31 Juli ls bon no. 4 ongeldig.

Euwe naar Engeland?

weer eens wat gaan
verdienen na zooveel ja
ren, of moet men soms
voor de weermacht gereden hebben om werk
te krijgen. Wij kennen
verscheidene bezitters
van wagens, die dag en
nacht voor de iceermacht gereden hebben.
Resultaat: zij rijden
weer allemaal en ver
dienen weer dik geld
bij M. G. in Arnhem.
Ik heb mij gewend tot
N. O. B. met mijn
klacht. Antwoord: ,Jk
kan er niets aan doen."

wederopleving van het internationaal
contact, heeft de laatste weken zijn
hart kunnen ophalen. Tijdens de be
zetting heeft dit alles stilgelegen.
Slechts enkelen waren in de gelegen
heid zich met buitenlandsche promi
nenten te meten en meestal waren dit
gelegenheden waar de meeste Neder
landsche sportlui niets van moesten
hebben. Nu zijn er weer volop voet
bal-, honkbal en andere wedstrijden.
Tegen Engelschen, tegen Canadeezen,
tegen nog andere landslieden. Zeker
zijn daar ontmoetingen bij die niet
het nut afwerpen, dat wij ons van
het Internationaal contact ln het al
gemeen voorsellen. Andere echter, als
bijvoorbeeld de voetbalwedstrijd tegen
Engeland en de honkbalontmoetingen
met de Canadeezen, hebben
hun
waarde dubbel en dwars.
En waren dit dan nog wedstrijden
met militairen, vaak met militairen
die alleen maar eens een verzetje wil
den, zoo langzamerhand komen toch
ook de plannen en zelfs data voor het
normale Internationale sportverkeer
weer los. Zoo hebben we bljvoorbe'eld
den nu op stapel staanden wedstrijd
tegen Denemarken, daarnaast verne
men we dat het traditioneele Kerstschaaktournooi te Hastings vrijwel
zeker door zal gaan en in een overwinnlngstournooi zal worden omge
schapen. Zes buitenlandsche meesters,
o.w. Max Euwe, zouden daaraan deel
nemen. Dichter bij huis vinden we
bokswedstrijden ln Den Haag tusschen
Nederlandsche prominenten en geal
lieerde militairen, die een groot suc
ces werden. Tenslotte komt het Tllburgsche sportpark met wielerwed
strijden tusschen bekende Nederland
sche en Belgische beroepsrenner».
<

Veel nieuws is er niet op het gebied
van de film. De meeste films zijn
geprolongeerd. Maar de twee nieuwe
die er dan wel zijn, zijn van belang.
Zoo kan men in

Royal

aanschouwen „Pimpernel Smith", die
wij reeds als een boeiende, geestige
film (met en van Leslle Howard) ge
prezen hebben. In het program treedt
ook op Kees Pruis. Maar ook in

Cineac
op het Damrak is een prima film te
zien. n.1. „De slag om Nieuw Brlttannlë", een zeer Interessant, span
nend, indrukwekkend en kundig ge
construeerd verslag van een der meest
gewaagde ondernemingen tegen de
Japs. Wie een denkbeeld wil krijgen
van den verschrikkelijken oorlog in
de rimboe, moet deze film niet ver
zuimen.
Dbg.
AUTOMATISCH
TELEFOONVERKEER
Het automatisch verkeer is her
steld tusschen de abonné's van
Amsterdam en van de geautomati
seerde netten van
het
telefooncistrict Amsterdam (o.a. Het Gooi,
de Zaanstreek Amstelveen enz )
eenerzijds en die van de geautomati
seerde netten ln het telefoondistrict
Haarlem anderzijds. Het automatisch
telefoonverkeer
met
Alkmaar ls
eveneens reeds hersteld.
VREDESAVONDEN IN HET
ST. ELISABETHPATRONAAT
In het St. Elisabetlipatronaat
wordt Maandag- en Dinsdagavond
een groote Vredesavond gegeven,
waar o.m. Rector H. Drost het woord
voert en het Tlchelzangkoor en het
Dameszangkoor van de Derde Orde
o.l.v. den heer Jos. Plekkers eenige
liederen ten gehoore brengen.

IN HET KORT
Zondagavond half negen wordt in
de St. Nicolaaskerk voor alle jongens
en meisjes van 16 Jaar en ouder een
avondwake gehouden ter voorberei
ding van het feest der H.H. Martela
ren van Gorcum.
Het R. K. Mannenkoor „Amster
dam-Noord"
houdt
Dinsdagavond
acht uur in gebouw St. Agnes-Speeltuin, Hagedoornplein, zijn eerste re
petitie voor alle leden.
Bezwaren tegen of klachten be
trekking hebbende op de wijze van
zuivering van het personeel in parti
culiere ondernemingen kunnen schrif
telijk worden Ingediend bij sectie 1
van
het
Militair
Commissariaat,
Prins Hendrikkade 33.
Van Woensdag af worden de goe
deren
aan
hongeroedeempatiënten
niet meer verstrekt ln de lokalen
van de firma C. J. v. Houten & Zn.,
Prinsengracht, doch ln de verkoop
ruimten van de N.V. „De Bijenkorf',
(parterre. Ingang Damzijde) en wel
van 9 tot 16.30 uur. Men behoort
tasch of koffer mede te brengen.
De gemeentebadhuizen Javaplein
23. Ie Sweelinckstraat 10, Da Costakade 150, Pronemanstraat 2 zullen
van 9 Juli af en Meteorenweg 160 en
Plaatijzerweg 28 A van 11 Juli af
weer geopend zijn.
Maandag 9—19.30 uur, Dinsdag
t.m. Zaterdag 7—19.30 uur, Zon- en
feestdagen 9.30—17 uur.
Directeur: J. J. W. Boerrigter
Waarn. Hoofdredacteur:
Mr. L. Q. A. SchllcMing
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De week in vogelvlucht

Rusland vraagt zijn prijs

Heb jc 't al
gehoord? We
krijgen weer
puddingl

De strijd tegen Japan onderhandelingsobject

T

erwijl Engeland al zijn aan
dacht besteedde aan zijn ver
kiezingsstrijd en daarom ver
schillende zaken slepende hield
tot aan de bijeenkomst van de Groote Drie, die volgende week in Pots
dam zal worden gehouden, heeft Rus
land de omgekeerde tactiek gevolgd
en heeft het in de afgeloopen week
eenlge onderwerpen op het tapijt ge
bracht, welke ln vroeger tijden een
mooi gevuld programma voor enkele
jaren zouden hebben opgeleverd. Het
is voor Moskou thans 'n gunstige tijd
om eenlge punten van een zéér oud
verlanglijstje — dat al uit den Czarentijd stamt — aan de orde te stel
len. Het evenwicht in de wereld
moet opnieuw worden gevestigd en
eischen, die anders zeker eenlge na
ijverige mededingers in het geweer
zouden hebben gebracht, kunnen
thans .zonder veel kans op verzet
verwezenlijkt.
De Vereenigde Staten zouden gaar
ne zien, dat Rusland aan Japan den
oorlog verklaarde. Weliswaar hebben
de Amerikanen thans Okinawa, van
waaruit zij de zeeën bezuiden Japan
met hun luchtmacht kunnen beheerschen, en zijn de Phlllppljnen thans
geheel in hun handen, zoodat de
verbindingen van Japan met Nederlandsch-Indië
zijn
doorgesneden,
doch deze veroveringen zijn met zéér
veel offers gepaard gegaan. De ver
overing van Okinawa was een onge
kend bloedige onderneming. Het be
hoeft dan ook geen verwondering te
baren, dat in Amerika zeer openlijk
gehoopt wordt op een deelneming
van Rusland aan den oorlog tegen
Japan. De Russen staan daar niet
afwijzend tegenover en hebben reeds
af en toe Japan een dreigend geluiddoen hooren, met het gevolg, dat de
Japanners, naar het schynt, ons Indlë en Malakka bezig zijn te ontrui
men om zich tegen een aanval uit
Siberië te dekken. De Russen willen
echter voor hun deelneming aan dei
oorlog een zoo hoog mogelijken prijs
bedingen. Zij zijn onderhandelingen
begonnen met den Chineeschen mi
nister-president dr. Soeng, die wel
licht op een vriendschapsverdrag zul
len ultloopen. Bovendien heeft de
minister-president van Bulten-Mongollë een bezoek gebracht aan Molotof. Men verwacht, dat dit laatste
land, dat oorspronkelijk tot China
behoorde, thans geheel in de Rus
sische invloedssfeer zal worden op
genomen. Verleden week schreven wij
al over de Russische belangstelling
voor Mandsjoerije en Korea.

Z

oo trachten de Russen eerst
hun prijs te bedingen, alvorens
hun hulp aan de Vereenigde
Staten en China aan te bieden.
Door de Ver. staten aldus aan het
lijntje te houden, lsoleeren zij Enge
land in de' Dardanellenkwestle. De
Engelschen hebben nogal duidelijk
doen uitkomen, dat zij mede gekend
willen worden ln de regeling omtrent
de zeeëngten. De Russen hebben
daarna nog duidelijker den eisch ge
steld gekend te worden in de rege
ling omtrent Tanger, d.i. van de
Straat van Gibraltar. De Pranschen
op hun beurt vragen een internatio
nale bemoeienis met de Syrische
kwestie, pe Dardanellen, de Levant
en Tanger hangen eenlgszins samen
en vormen over en weer het voor
werp van koehandel. Dat er serieuze
conflicten over zouden ontstaan,
blijkt nog uit niets.
„Als de Russen zich in alle moge
lijke kwesties mengen, zullen wij
ook een woordje moeten meepraten
over hetgeen zij op eigen houtje ln
Oost-Europa doen," schreef een Engelsch blad. De Sovjet-Unie heeft
n.1. ln het Oosten eenlge problemen

Benoemingen bisdom
Haarlem

„opgelost" — n.J. de annexatie van
Roethenië — of aangesneden — zoo
als de grensregeling tusschen Polen
en Cechoslowakije —, welke eigenlijk
op een vredesconferentie thuis hoo
ren. De Cechische minister Flerlingen verklaarde naar aanleiding van
den afstand van Roethenië: „Er zijn
geen kwesties tusschen ons en de
Sovjet-Unie, die niet vriendschappe
lijk kunnen worden opgelost." Neen,
die waren er ook niet tusschen Hitier
en Hacha. Toch lijkt een amputatie
als deze den tcechen weinig reden tot
„voldoening" op te leveren.

D

e Poolsche kwestie Is als Inter
nationaal vraagstuk opgelost,
doordat Engeland en Amerika
nu de regeering te Warschau
hebben erkend. Deze op haar beurt
heeft beloofd democratische verkie
zingen te zullen houden. Laten wy
er het béste van hopen. Uit Polen
komen geen ongecensureerde berich
ten en bultenlandsche corresponden
ten hebben er geen toegang. De
positie van de Kerk in Polen is niet
duidelijk (op zijn minst). Een licht
punt is, dat de christelijke boeren
partij eenigen invloed op de regeering
heeft. Het communistische stempel,
dat de regeering droeg, is echter
nauwelijks minder scherp geworden.
Geen wonder, dat uit Vaticaanstad
over de ontwikkelingen in Polen be
zorgde geluiden hebben geklonken.
In België ls het knoopen-tellen: hij
komt terug, hij komt niet terug, hij
komt terug
De laatste verwach
ting is, dat er een volksstemming
zal worden gehouden. Maar dat is in
een land met een gedesorganiseerd
bevolkingsregister ook geen kleinig
heid. De katholieken, die den Koning
steunen, dringen er echter op aan,
blijkbaar, omdat zij een meerderheid
vóór den Koning verwachten. De
linkschen willen de kwestie laten uit
maken door het oude Parlement van
1940, dat zulk een ruzie met den
Koning heeft gehad, dat het in zijn
eigen figuur alleen al tegen den Ko
ning zou stemmen. Wie zal het win
nen? De tijd zal het leeren. Wij zijn
blij hier niet zulk een strijd om de
Kroon te zien voeren, maar het pres
tige van onze Koningin hooger en
sterker te zien dan ooit.

Zevende Zondag
na Pinksteren

J

W

VERMOMDE
ROOFDIEREN

ij weten niet, wat wij in
Christus' prediking meer moe
ten bewonderen: de dichter
lijke schoonheid van Zijn
woorden of de bijna nuchtere klaar
heid en werkelijkheidszin, waarmede
Hij Zijn leer weet duidelijk te maken.
Christus laat zich niet bedriegen
door den schijn. Hoe hoog Hij ook
het gebed acht, Hij weet, dat dit ge
bed volkomen waardeloos en slechts
een geprevel van zinlooze woorden
ls, Indien het niet aan de innerlilke
gesteldheid van den mensch beant
woordt.

Ontstellende nood in
verwoeste gebieden
Hulpverleening mag geen dag
op zich laten wachten
De streek, die van Roermond naar Arnhem loopt, behoort tot de
zwaarst geteisterde gebieden van ons land en terwijl in het NoordWesten van het land duizenden op dit oogenblik nog genoodzaakt zijn
hun huisraad in de noodkachel te stoppen, zijn er daar in het Zuiden
tienduizenden, die geen stoel meer hebben om op te zitten, geen tafel
om van te eten, geen bed om in te slapen, geen kleeren om zich, hoe
bescheiden dan ook, te kleeden.
»
Dat is de nuchtere maar harde waarheid, die in het Noorden en Wes
ten van het land nog veel te weinig bekend is.
Het is ook. moeilijk zich de ont
reddering die in deze geteisterde
gebieden heerscht voor te stellen,
wanneer men haar niet met eigen
oogen heeft gezien.
Zy, die dezen winter gevlucht
zijn in hun kelders of naar veiliger
oorden voor het oorlogsgeweld en
die na de bevrijding nog slechts
de bouwvallen hebben teruggevon
den van wat eens hun thuis, hun
bescheiden, maar waarachtig en eer
lijk geluk ls geweest, zien nu al
maanden verlangend' uit naar de
hulp, die hun is toegezegd, maar
waarvan zij tot nu toe ZJOÖ hitter
weinig hebben gemerkt. Het is
waar: de nood ln de geteisterde ge-

Met ongewone felheid striemt HU
het schijnheilig gehuichel der Farizeërs en de valsche vroomheid der
Heere! Heere!-roepers, die den gods
dienst misbruiken als een dekmantel
voor eigen zelfzucht: „Niet iedereen,
die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal bin
nengaan in het Ryk der Hemelen,
maar wel, wie den wil van mijn
-Vader volbrengt, die in den hemel
ls".
Daar komt het op aan: het vol
brengen van Gods wil. De wereld is
vol van woorden, van leuzen, voF
profeten, die een betere toekomst
beloven, maar zij is ontzettend arm
aan onzelfzuchtige daden.
Men ontmoet heele legers van we
reldverbeteraars, maar slechts wei
nigen maken een begin met die ver
betering der wereld door zelf beter
te worden en door zich te houden
aan de door God zelf gegeven richt
lijnen voor een gelukkige wereld: de
tien geboden. Door bittere ervaring
heeft de menschheid geleerd, hoe
de verwerping van de heilsbood
schap van Christus en de prediking
van een andere heilsleer, die de
Christelijke waarheid en de Chris
telijke waarden verwierp, wrange
vruchten heeft doen rijpee, welke de ,
menschheid hebben vergiftigd en
tot den ondergang gebracht. Nu de
ze wereldbrand het uitgangspunt
moet worden voor een verjongde en
vernieuwde samenleving, moge het
falen van vroegere pogingen om
zonder geloof in God en zonder het
veilige richtsnoer der Christelijke
leer de samenleving op te bouwen,
ons tot voorzichtigheid manen en
tot bezinning en inkeer brengen,
opdat de catastrophe zich niet herhale.
„Een slechte boom draagt slechte
vruchten", zegt Christus. Daarom is
het bij alle stroomingen, die de we
reld beheerschen, noodzakelijk ons
af te vragen, of zij lelden naar het
door God gewilde doel. In het Evan
gelie en in de leer der H. Kerk,
waarin Gods Wil ons wordt geopen
baard, hebben wil een betrouwbaar
richtsnoer, om de waarheid van de
leugen te onderschelden, maar te
vens ook een stevig fundament,
waarop wij in eerlijke samenwerking
met anderen kunnen bouwen aan
het huis onzer gemeenschappelijke
welvaart. Maar dan zullen wij moe
ten beginnen met zelf volgens die
beginselen te leven.
„Aan hun vruchten zult gl) ze
kennen". Uit onze daden blijkt in
hoeverre wij waarlijk Christen zijn.
Het is een beschamend, maar toch
telkens weer geconstateerd feit, hoe
velen, dié slechts een deel der waar
heid bezitten, soms dichter bij
Christus blijken te staan, dan zy,
die door het licht der volle waarheid
worden bestraald. Dit doet aan de
waarheid niets te kort, maar het
bewyst wèl, hoe zij, die zich Chris
tenen en Katholieken noemen, te
kort schieten met die waarheid in
hun leven te verwezenlijken.
Wij
hebben der wereld ontzettend veel
te bieden, maar dan moeten wy ook
zorgen zelf goede boomen te zijn,
sterk geworteld ln den bodem eener
uitgesproken Christelijke levensover
tuiging. Doen wij dit niet, dan zijn
wij erger dan roofdieren, die hun
waren aard nooit verloochenen, om
dat wij ons omhangen met het
schaapsvel van eerlijk schijnende
beginselen, die slechts moeten die
nen om onze roofgierige zelfzucht
te bemantelen.
K.

bieden is zoo mateloos groot, dat
Iedere hulpverleening vocrloopig nog
ver tekort zal moeten schieten. Maar
daarover klagen de menschen in net
Zuiden ook niet. zij hebben als zoo
vele anderen ln dezen oorlog be
proevingen moeten doorstaan die
zwaarder waren, dan eeni mensch
eigenlijk kan dragen. Maar Hij heb
bel. den moed niet verloren. Zij ken
nen de berusting en zij bezitten de
hoop.
Maar wanneer hun nu niet spoe
dig daadwerkelijke, practlsche hulp
wordt verleend op zoo groot moge H)ke schaal, wordt het moeilijk en
eischt het schier bovenmenscheiyke
kracht om de hoop niet te verliezen
en niet verbitterd te worden.
Reeds nu hebben zeep velen ln
Arnhem, Nijmegen, Venlo en vele
andere plaatsen de grootste moeite
zich te verzetten tegen den onbehaagüjken indruk, dat zy feiteiyk in
den steek worden gelaten door de
rest van het land. Dat is niet zoo.
De overgroot© meerderheid van
de bevolking fn het Westen en het
Noorden is zeker bereid te helpen,
ook al zou zij, aich daarvoor persooniyke offers moeteni getroosten
door het afstaan van huisraad'
e.d. Eln het Nederlandsch Volks
herstel is reeds doende de hulp
verleening op groote schaal te
organiseeren'. Maar men moet hier
in het Westen an Noorden begrij
pen, dat de hulpverleening een
zaak is, die geen dag meer op alch
kan laten wachten en .dat er da
delijk iets gedaan moet worden
om althans' den ergsten nood te
lenigen, zelfs al zou de organisatie
van de hulpverleening dan nog
niet zoo perfect en tot in alle
détails uitgewerkt z-ijn als men in
Nederland gemeenlijk verlangt.
voor de producten van de kerami
Het ambtelijke apparaat, dat zich sche industrie in Zuid-Limburg ge
mochten worden' aan het ge
tót nog' toe met deze zaak bezig leverd
troffen gebied ln Noord-Limburg,
houdt, werkt te stroef, te bureau omdat
ambtelijke instanties nu een
cratisch. Het is in Zuid-Limburg
voorgekomen', dat men groote hoe maal besloten hadden die producten)
te
reserveeren
voor het Westen. Het
veelheden natuurboter, die niet
houdbaar waren, zóó lang voor het vee van de Noord-Limburgsche boe
Westen heeft vastgehouden tot de ren 13 door de Duitschers geroofd.
boter bedorven bleek en weggegooid Het ls op dit oogen'blik nog altijd
moest worden, terwijl er toch in in het bezit van Dultsche boeren,
De toren der St. Christoffelkerk te Roermond die bij de
Limburg zelf ook genoeg behoefte die er niet aan denken het terug te
aan was. Het heeft lang geduurd' even. Vorderen de geallieerde bolgevechten om deze stad in puin geschoten werd
aten vee by Dultsche boeren, dan
stellen deze heel gewillig hun uit
Nederland
gestolen koeien ter be
ten met slaven van Ge schikking1. En omdat zy bevreesd
r waren tydens de
stapo en S.D. Drie man zijn. dat het Nederlandsche vee toch
Dultsche bezetting
hebben eens, achtervolgd nog wel eens teruggevorderd kan
voortdurend bonnen
door een troepje schurken worden beginnen ay maar vast het
noodig voor onder
van de Landwacht, een klandestien af te slachten, zoodat
duikers en andere slacht
dooden-ren gemaakt van het
offers van de Dultsche
de vraag ls öf er straks nog iets
zeven
K.M.
Zeven K.M. van het geroofde deel van onzen
terreur. Een zeker soort
hollen door boschjes en veestapel over zal zijn.
Nederlanders kreeg bon
slooten, over heggen en
kaarten in handen via
Ook hier ls spoedige hulp niet
den
misselijken
zwar- ln orde, haar huis. een
Inderdaad, alweer in or prikkeldraad, door wei alleen dubbele hulp, maar zelfs de
ten
handel, maar
de stukje gegeten en een de. Maar wat 'n gezwoeg, land en pas geploegd eenlge hulp, die dien naam waard
partisanen deden het an- shaggie gerookt, en daar wat 'n zenuwspanning, wat bouwland. Zij zUn ontko ls. E dat geldt in dezelfde mate
ders en zetten een Inbraak komt uit den luidspreker 'n gevaarlijke
kansen op men, ofschoon een van voor nde voorziening van huisraad,
u
°P touw. Het terrein werd de code-waarschuwing, dat ontmoetingen met Duit hen werd getroffen en met vooral
de zwaarst getroffen steden
verkend, de noodige maat- er den volgenden nacht een schers of ander gespuis, een wond in de borst ln en op lnhet
platteland, waar op dit
regelen werden genomen zending wapens zal worden wat 'n onverwachte moel een boschjj moest achter oogenblik heele
gezinnen moeten
blijven.
1
om overbodig risico te uitgegooid. Dat zal weer lykheden.
leven
ln
kippenen varkenshokken
voorkomenEen riskant kar- werken worden
Op een goeien nacht had
Na afloop van een ver en waar het meermalen
voorgeko
weitje bleef het toch wel,
gadering, waar een be men. dat bevallingen opis den
Jn den nacht er op uit het werk bijvoorbeeld lankalen
want boven het lokaal, naar het terrein, waar het ger geduurd dan anders; langrijk
wapentransport
waar de brandkast stond, Engelsche
vliegtuig
de toen de karavaan huis werd besproken, kwam een houten vloer moesten geschieden
woonde een oud-inspecteur kostbare lading zou uit- waarts trok, was het reeds onverwacht punt op de zonder dat men de beschikking had
van politie, ernaast een gooien. Dit gebeurde steeds licht. In een dorpje dat agenda.
Een
Joodsche over een stukje textiel, al was dat
Rijksduitscher. Maar dat Qp dezelfde plaats, aange- men Ipasseerde,
—
— vluchtelinge was overle dan ook maar een doodgewone dweil.
waren de
mocht niet hinderen, zoo- 2jen het anders te moeilijk kerkgangers reeds op straat, den. zy moest begraven
Laten zA). die geroepen zyn de
als 't tegenwoordig heet. 2»u worden; de partisanen De kisten lagen onbedekt worden en het moest na
De bewaking, een mare- verhuisden echter wel-eens, op platte wagens, de pa- tuurlijk ln het geheim liulpverleenlng te lelden, beseffen,
chaussee en drie menschen met het gevolg, dat zij rachutes er bovenop; ieder- gebeuren. Een kist kon dat men ln het Zuiden geen dag
van de Luchtbescherming, soms een marschje van een kon zien wat er aan niet besteld worden. Om langer kan wachten en dat een zetts
werden met chloroform twintig K.M. naar het af- de hand w^s. en zou leder niet de aandacht te trek
buiten gevecht gesteld en werp-terrein moesten ma- een zwijgen? Safety first, ken van eventueele voor primitieve hulp daar nu van grooter
verder ongemoeid gelaten, ken. Tegen het afgesproken het beste was, dat niemand bijgangers besloten zij hun waarde is dan de best georganiseerde
En toen stonden de in- uur werden de vastgestelde iets zien kon; de kerkgan liefdedienst op deze ma hulpactie, die te laat komt.
brekers-voor-de-goede-zaak afbakeningslichten ontsto- gers werden dus naar huis nier uit te voeren: twee
tegen de brandkast te kU- ken. Wanneer het motorge- gestuurd, de luiken voor gingen het graf delven,
ken. Hoe krijg Je als niet- ronk hoorbaar werd, gaf de de ramen, en door een ver twee begaven zich naar
inbreker zoo'n ding open? leider met zijn seinlamp het laten dorp trokken de hee- het sterfhuis en vervoer
Naar wtj vernemen is het missie
. Zij hébben het zware ge- sein Veilig, en dan maar ren verder. Veilig kwamen den de overleden vrouw op
val ln orde gekregen, doch afwachten, tot de parachu- zij thuis, 'n Mooi stukkie den bagagedrager van een huis van de Missionarissen "an het
technisch gesproken was tes met de zware pakjes werk, zou de vakman zeg- flets
Het dorpje was echter H. Hart te Velsen—Driehuis, dat
het geen mooi werk, want omlaag kwamen. Vervol- gen.
toen zij anderhalf uur aan gens in het donker op zoek
Volgend
bedryf. Een klein, niemand had iets oorspronkelijk door de B S. werd
de deur van de kluis ge- naar den buit, sjouwen Duitsche cantine geplun- gehoord van een sterfge opgeëischt
als strafgevangenis,
zwoegd hadden, bezweek met de ijzeren kisten van derd, wan£_ de sigaretten val. Gevolg: algemeene op thans vrijgegeven. De Paters ho
de muur.
150 K.G., all^s verzameld, waren op. Den boer op om schudding, toen men op
Daar staat tegenover, dat naar huis gebracht, alles proviand te koopen.. Ver het kerkhof een versch pen in September, wanneer de scha
de buit bestond uit meer geregistreerd (er moest lm- momd als Landwacht fiet graf zag. Deze of gene de aan gebouwen en terreinen
dan dertigduizend bon- mers bericht naar den sen gevorderd van Neder dacht er het zijne van en eenigszins is hersteld, het nieuwe
kaarten; eigenlijk was het overkant, hoe de zending landers, die daarvoor in ging graven; hij meende
dus wèl mooi werk. Veel was overgekomen) en later aanmerking kwamen. Soms stellig geld of kostbaarhe- studiejaar te kunnen beginnen. Er
moeilijkheden voor veel gedistribueerd onder an- ging het op rolletjes, soms den of radiotoestellen te is op vrienden en weldoeners een
onderduikers waren daar- dere
partisanen-groepen. ;ing het minder soëpel en vinden
— A — beroep •m hulp gedaan.
mede «pgelost. Dat is dus
Alweer in orde.
:wam het tot vuurgcvech-

f

Z. H. Exc. de Bisschop van Haar
lem heeft benoemd tot rector van
het St. Bernardus-Gesticht te Sassenheim den weleerw. heer L. M.
van de Griendt; tot rector van
Huize St. Agnes te Voorhout den
weleerw. heer F. F. van Buuren; tot
rector van het St. Jozef-Paviljoen
te Gouda den weleerw. heer A. M.
Niekel; tot rector van de St. Jacobus-Stichting te Wassenaar den
weleerw. heer A. A. M. Sanders,
voorheen conrector aldaar.
AUDIËNTIE
Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem
zal Dinsdag 10 Juli geen audiëntie
verleenen.

LITURGISCHE WEEKKALENDER
ZONDAG 8 Juli. Zevende Zondag
na Pinksteren. Groen. 2 H. Elisabeth.
3 A cunctls en vrede.
MAANDAG 9 Juli. H.H. Martelaren
van Gorcum. Rood. 2 Vrede. In geconsacr. kerken ln bisdom Haarlem
Octaafdag van Kerkwijding. Wit.
2 H.H. Martelaren van Gorcum 3
Vsede. Credo.
DINSDAG 10 Juli. De H.H. Zeven
Broeders, Mart. Rood. 2 A cunctls.
3 Vrede.
WOENSDAG 11 Juli. H. Plus I P.
Mart. Rood. Mis Si dillgis me (nieu
we Mis der Pausen). 2 A cunctls. 3
Vrede. Praef. der Apost.
DONDERDAG 12 Juli. H. Joannes
Gualbertus, Abt. Wit. 2 H.H. Nabor
en Fellx. 3 Vrede.
VRIJDAG 13 Juli. H. Anacletus P.
Mart. Rood. Mis Si dillges me (nieu
we Pausmis) 2 A cunctls. 3 Vrede.
Praef. der Apost.
ZATERDAG 14 Juli. H.H. Bonaventura. Kerkl. Wit. 2 Vrede. In Bisdom
Utrecht en Haarlem H. Marcellinus
Bel. Wit. 2 H. Bonaventura. 3. Vrede.
Credo.

•
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ZATERDAG 7 JULT 1945
Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
een zoon
AUGUST FRANS JOSEPH
A. NIJSTEN
M. NIJSTEN-Smit
Amsterdam, 5 Juli 1945
Keizersgracht 384
24 Juli a.s. hopen onze ge
liefde ouders
A. S. LONIS
en
E. LONIS-Kok
hun gouden huwelijksfeest
te vieren. Dat God hen nog
lang
moge
sparen is de
wensch van hun dankbare
kinderen, kleinkinderen en
kleinkind.
De plechtige H. Mis van
dankbaarheid zal dien mor
gen om 9 uur aan God
worden opgedragen in de
parochiekerk van de H.H.
Nicolaas
en Barbara (De
Liefde). Bilderdijkstraat.
Amsterdam,
Romb. Hogerbeetsstr. 121 I.
Inl. gevr. over THEO COCX
geb. 25-7-'20, gevangene tot
19 Aug. '44 Rottenburg a;
Neckar. Datum laatsten brief
5 Aug. Mevr. Cocx, Linnaeusparkweg 96, Amsterdam-O.
Inlichtingen verzocht om
trent DIRK V. d. BROEK,
geb. 4.7.22. no. 6188, blok 9,
na 3 Sept. 1944 uit Amers
foort geen
bericht meer"
ontvangen. T. v. d. Broek,
Spaarnwouderdijk 471, Am
sterdam of tel. 81612.
Wie van de uit Duitschland
teruggekeerden kan inlicht.
Keven over CORNELIS VER
MAAS, geb. 6 Oct. 1923. Na
6 Sept. 1944 van Amersfoort
naar Hamburg? Inl. gaarne
aan: E. Geytenbeek, 2e Jac.
v. Campenstr. 76 III, A'dam.

R.K. SCHAAKCLUB
„DE PION"
hervat
haar
wekelijksche
clubavonden op Dinsdag 10
Juli a.s. om 7 uur in café
..Royal", Frederiksplein, hk.
Sarphatistraat.

SCHIIiDER vraagt binnenen buitenwerk.
Aannemer
van alle soorten schilder
werken, ook behangen. Concurreerende prijzen en oude
kwaliteit materiaal. B. v. d.
Berg, Elandsgiacht 109 II.
A'dam.
PRIMA COUPEUSE in Hil
versum heeft nog een dag
per week vrij. Br. onder no,
57278, bur. van dit blad.
N.V. Modemagazijnen
van
B. J. VOSS & Zonen, Kalverstraat
65-69,
A'dam-C.
vraagt voor direct: AANK.
ETALEUR, AANK. KNECHT.
CANTINE-JUFFROUW
WERKSTER. Prima ref. vereischtr Pers. aanbieding elken werkdag van 9-11 uur.
Fa. A. Hazewinkel vraagt
bekwaam
KOPERSLAGERLOODGIETER
en
LEER
LING. Aanmelden 's avonds
tusschen 7-8 uur, P. H.
Kade 10, A'dam.
Bekwame EDELSMEDEN en
CISELEURS-ZILVERDRIJVERS kunnen een aantrek
kelijke werkkring vinden in
de ateliers van Brom's Edelsmidse te Utrecht. Soll. uit.
sluitend' schrift, m. uitv.
inl. omtr. leeft., opleid, vr.
werkkr. etc. Drift 15, Utr.
LEVENSPOSITIE. Gewaagd
in levensmiddelenzaak in 't
Gooi le BEDIENDE, patroon
kunnende vervangen* met
uitzicht later als zetbaas op
te treden; event. zaak over
te nemen. Voll. br. no. 5^205
bur. van dit blad.
JONGSTE BEDIENDE. Op
groot kantoor wordt gevr.
een jongste bediende tus
schen 15 en 17 J. voor loop
werk en lichte administratie.
Pers. aanm. tusschen lo en
12 uur Th. & L. Limperg,
Tesselschadestr. 15, A'dam.
BEELDHOUWER. Atelier in
Amsterdam
zoekt verbin
ding met bekwafoi beeld
houwer. Brieven onder lett.
S 108, Mserkotter Heerengracht 435, A'dam.
Lijstenfabriek vraagt voor di
rect of later ENCADREURS,
VERSTEKKERS,
VERGULDERS.
LIJSTENMAKERS,
MEUBELMAKERS.
Brieven
onder lett. R 106, Méerkotter Heerengracht 435, A'dam,

WEEKBLAD VRAAGT MEDEWERKERS

Voor zeer binnenkort verschijnend weekblad voor het
huisgezin worden losse en vaste medewerkers en mede
werksters gevraagd voor de rubrieken: Binnenland, bui
tenland, vervolgverhaal, kort verhaal, mode, vragenrubriek, kinderrubriek, paedagogie. kamer- en tuinplanten,
handwerken, film, sport, puzzles, recepten, actueele
reportages, mengelwerk, folklore, kunst, enz. enz. Brieven
ui' t proefwerk en uitvoerige beschrijving o.a. behelzend;
ervaring, wat en waarin gepubliceerd, condities, onder
No B 11, Adv. Bureau van Maanen, N. Z. Voorburgwal'
288 Amsterdam-C.
MINERVA PAVILJOEN vraagt voor direct

prima caissière en portier
Aanmelden dag. tusschen 2 en 3 uur Alb. Hahnplantsoen 2-4, bij de Apollolaan.
Confectiefabriek „MODERN" vraagt

COUPEUSE
voor de afdeeling japonnen. Adres: Tuddernweg, Sittard.

H. HOLLENKAMP & CO.
vragen:

Pompiers en Pompenses
Aanmelden

bij

den

Portier, Keizersgracht, Amsterdam.

H. HOLLENKAMP & CO.
vragen:

Machinesliksters,aank.Machinestiksters,
Handwerksters, aank. Handwerksters
en Leerlingen
Aanmelden

bij

den

Portier, Keizersgracht, Amsterdam.

De Koninklijke Manufactuur Industrie M. J. v. d. Waal
& Co., Prinsengracht 607, vraagt voor haar moderne ate
liers bekwame en aankomende MACHINESTIKSTERS.
Tevens gevraagd schoonmaaksters. Prettige werkkring
met flinke verdienste en uitstekende sociale verzorging
Aanmelden van 9—12 bij de sociale verzorgster.
De Koninklijke Manufactuur
Industrie M. J. v. d.. Waal &
Co., Keizersgracht 438, zoekt
BOEKHOUDER (STER) KASSIER (STER) voor de
leiding van haar afd. Boek
houding, bij voorkeur op de
hoogte met machinale boek
houding. Uitvoerige, uitsluit,
schriftel., sollicitaties, ver
meldende opleiding behaal
de diploma's levensloop en
verlangd salaris.
Het Wit-Gele Kruis afdeel.
Slagharen (O.) vraagt, voor
zoo spoedig mogelijk, een
WIJKVERPLEEGSTERHUISBEZOEKSTER. volled
gediplomeerd. Salaris nader
overeen te komen. Sollicita
ties te richten tot den secre
taris : H. H. Wehkamp, Heerenweg 191, Slagharen (O.).
Een BESCH. R.K. KINDER
MEISJE of JUFFROUW ge
vraagd bi) 2 meisjes van 2
en 3 Jaar, van 9 tot 6 uur,
met kost. Gen. eenige hulsh.
bezigheden
te
verrichten.
Dienstbode Is aanw. Mevr.
Eweg. P. C. Hooftstr. 119 hs„
A'dam.
Een R.K. DIENSTMEISJE
voor d. en n. of alleen v.
den dag gevr. Zelfst. kunn.
werken. Meerd. hulp aanw.
Z.g.g.o. a n te melden. Niet
ben. 25 jaar. Mevr. Eweg,
P. C. Hooftstraat 119 hs.,
A'da:
Gevr. i gezin met kinderen
te Hilversum een FLINK
MEISJE, v. d. en n„ zelfst.
kunn. werken. Prettige om
geving góed loon. Br. letter
A, Boekhandel Modern, Langestraat 17, Hilversum.
Gevr. in moederloos amb
tenaarsgezin met 3 jongens
(13—18 jaar) een BESCH.
R.K. HUISHOUDSTER. Brie
ven onder no. 57189, bureau
van dit blad.

G^vr. DAGMEISJE. Aanm.:
G. Kaaté,
Govert Flinckstraat, hoek
Sweelinckstr.,
A'dam.
NET MEISJE gevr., voor dag
of dag en nacht, goed loon
en goede behandeling. Vrije
dag en vrijen middag per
week. AanmelMen: Pension
Bernse, Kerkstraat 234-2351,
A'dam.
le KAPSTER gevraagd. P. C.
Hooftstraat 33, A'dain.
Japon-atelier vraagt NETTE
KANTOORJUFFROUW leef
tijd 18—25 jr. Goed loon.
Aanm.: Wortelboer & Co„
Heerengracht 46, A'dam.
Gevr. per 1 Aug. of eerder
door wetenschappelijk on
derzoekingsinstituut te Am
sterdam JONGEDAME voor
boekhouding en administra
tief werk. Brieven met voll.
inlichtingen te richten on
der no. 57820, bur. v. d. blad.
Gevr. flink R.K. MEISJE V.
d. of d. en n. Hoog loon.
Vlasman, Herm. Heijermansweg 11, Amsterdam.
1 of 15 Aug. eenv. JUF
FROUW gevraagd ter bestie
ring der kl. huishouding bij
dame alleen. Aanb. 10-12 en
3-5 u. Valerlusstr. 69 huis,
Amsterdam.
Bij De la Mar is plaats voor
een ASSISTENTE bij de
boekhouding, tevens bekend
met steno en eenv. corres
pondentie. Schrift, soll. met
verl. salaris. N.Z. Voorburgwal 278-280, A'dam.
Gevraagd voor direct nette
R.K. DIENSTBODE bij oude
dame met zoon. Goed kun
nende koken en netjes wer
ken.
V.g.g.v.
Dagelijksche
hulp aanwezig. Br. no. 56494
bur. van dit blad.

Voor direct gevraagd flink
DAGMEISJE, van 9 tot 4 u.,
of WERKSTER voor 4 dagen
per week, van 9 tot 2 uur.
Goed loon. Zonder goede
getuigschriften -onnoodig te
solllciteeren. Aanm. Amstelveenscheweg 304 II.
Gevr. NET MEISJE voor
dag of dag en nacht. Hulp
van werkster aanw. Zondags
vrij. Mevr. Gallas, Floris v.
Alkemadelaan 24, Elsrijk te
Amstelveen.
Gevr. net R.K. DAGMEISJE,
goed met kinderen kun
nende omgaan, goede be
handeling, hoog loon. Aanm.
Da Cpstakade 85 A huis,
Amsterdam.
Bij
de
Gem.
Wasscherij
kunnen een aantal NETTE
MEISJES geplaatst worden,
leeftijd van 15 t/m 21 jaar.
Loonen van f 8.64 tot f 24.43
per week. Aanm. Haarlem
merweg 299—303.
Hierdoor deel ik U beleefd
mede, dat de firma Van de
Veer & Van de Water, resp.
Nieuwlarenweg 1 en Oude
Kerkweg 16, hun zaak heb
ben gesplitst.
Ondergeteekende biyft zijn
schildersen
behangersbedrijf op de zelfde coulante
wijze voortzetten.
Hopende,
dat
U,
zooals
trouwens altijd het geval Is
geweest, Uw werkzaamheden
aan mij wilt toevertrouwen.
J. VAN DE WATER
Oude Kerkweg 16,
Laren N.H.
OVERH.NAAISTERS
gevr.
Anna Vondelstraat 13 hs.,
Amsterdam-W.
Dir%ct gevr. flinke DIENSTBODE. v. d. en n.. of DAG
MEISJE, v.g.g.v. Mevr. Hof
huis, Joh. Geradtsweg 107,
Hilversum, tel.. 5276.

Gevraagd een R.K. MEISJE
voor d. en n. of heele dagen
met huisel. verkeer, zelfst.
k. w., bek. m. koken; tevens
1 x p. week een
prima
WERKSTER. Aanm. Sumatralaan 9, Hilversflm.
Gevr. in kl. gezin (2 pers.)
tegen 1 Juli of later NET
R.K. MEISJE, van 9-5 U.,
met warmen maaltijd, of v.
d. en n. Hoog loon. Mevr.
v. d. Brink, Michelangelostraat 50 huis, A'dam.
Gevraagd een flinke R.K.
HUISHOUDSTER, middelb.
leeftijd, in moederloos gezin
met 3 kinderen. J. Karsten,
Dracht A 218, Oosterblokker.
OPLEIDING
COSTUMIéRE,
COUPEUSE enz. Br. onder
no. 57193, bur. van dit blad.
DEELNAME
gezocht
in
houthandel of
timmerbe
drijf. Br. no. 57149 bur. van
dit blad.

DE CENTRALE BOEKERIJ
van

WONINGRUIL! Wie wenst
ruime bovenwoning in den
Haag te ruilen voor woning
in Amsterdam. J. C. Moer
man. Wapenveldestraat 60,
den Haag.
PRIMA TEHUIS aang. voor
jong, klein, zind. HONDJE,
liefst pinc. of bastaard. Br.
no. 57801 bur. v. d. blad.
Rijwielen
Motorhandel
zoekt in Amsterdam en
Hilversum WINKELPANDEN
met aangrenzende ruimten
voor reparatie-inrichtingen.
Gaarne tot wederdienst be
reid. Br. no. 57518, bureau
van dit blad.

5, 10 tot 50 cc. FLESCHJES of FLACONS en POTJES
te kóóp gevraagd. Liefst schoon. Brieven met monster
onder No. A 340 Advertentiebureau Holdert Se Co. N.V.,
Keizersgracht 324, A'dam.

HET
INANCIEELE DAGBLAD
vroeger Amsterdamsch Effectenblad en
Dagelijksche Beurscourant

geeft voorlichting over de nieuwe maatregelen
• het bedrijfsleven
• effecten en coupons
• geld en deviezen
• uitlotingen
• belastingen etc.

de

Koninklijke

Vereeniging

KOLONIAAL INSTITUUT

ls weer GEOPEND. Ingang: LINNAEUSSTRAAT 2 A.
Openingsuren van 9—4 uur en Zaterdags van 9—12 uur.

WIEGEN

Jongeman zoekt net KOST
HUIS, omg. Ceintuurbaan,
A'dam, Br. le v. d. Helststraat 60,
WONING
RUILEN
„Het
Oosten". Huiskamer, keu
kenkamer, 2 slaapkamers,
zolder, in hoofdstr. Indische
buurt, lage huur, voor grooter in Zuid. Br. no. 57150
bur. van dit blad.

Volslagen STOPSTERS ge
vraagd. Hoog loon, vast
werk. Tevens 'n LEERLING
STOPSTER. Aanmelden dag.
10-12 en van 2-4 uur. Fa.
RIJWIELBANDEN, afdoende
Palthe, Vijzelstraat 59.
gerepareerd! VulcaniseerbeGevraagd voor het schoon
drijf. Lange Niezel 23, telef.
houden der schoollokalen 'n
47875. Zaterdags geslotén.
nette R.K. WERKSTER; en
Te koop"AARDAPPELSCHILkele uren p. d. en WoensMACHINE. Koopsom f 650.-.
dagen
Zaterdagmiddag.
Ertch Pretoriusstraat 33 I,
Aanm.
Lauriergracht
41,
Amsterdam.
tussen 5 en 6 uur.
Gevr. een TANDEM zonder
WERKSTER voor onderhoud
banden, D.K.W., R'.T. rullen
kantoor gevr. door Velma,
voor zwaardere. Ruittemans,
Heerengracht
60.
A'dam.
Nlc. Beetsstr. 84, A'dam.
Aanm. 9—12 en 2—5.
TE HUUR GEVRAAGD: MAGAZIJNRUIMTE ± 900 M2.
met of zonder kantoren, aan vaarwater. Br. R.V. 303,
Ricardo's Adv.-Bur., N.Z. Voorburgwal 242.
H.H.
FABRIKANTEN
van parfum, cosmetische en
toiletartikelen!
Wij vragen, voor directe of spoedige
levering, regelmatig groote en kleine partijen. Brieven,
liefst met bemonsterde offerte, onder No. A 343, Advertentiebur. Holdert & Co. N.V., Keizersgracht 324, A'dam.

t

vanaf heden weer verkrijgbaar, zij het in beperkte oplage
it 20 cent per exemplaar.
De abonné's worden verzocht ten spoedigste opgave te
verstrekken van naam en adres, met vermelding van oudof nieuw-abonné.
Voor zover mogelijk zullen de gidsen per post worden
verzonden.
Voorts zijn exemplaren verkrijgbaar:
I. aan ons Hoofdkant, Keizersgr. 151, A'dam, tel. 45208;
II. bij: H. A. Samsom, Volkerakstraat 55 hs . Amsterdam,
telefoon 91824;
III. bij: W. Rijff, Saffierstraat 12Ahs„ Amsterdam;
IV. bij: den Katholieken Boekhandel.

U slaagt bij
D E

R I D D E R

'OM*. HARTENSTRAAT

Ook voor REPARATIE, BEITSEN
en OPNIEUW BEKLEEDEN
Nederl. Stichting voor Psychotechniek (Utrecht)
PERSONEEL-SELECTIE — BEDRIJFSADVIEZEN
Tijdelijk ook gevestigd te Amsterdam
EUTERPESTRAAT 2
—
TELEFOON 20788

DIENSTWEIGERING
van Uw SCHRIJFMACHINES, DUPLICATORS. TEL- EN
REKENMACHINES staat U te wachten, wanneer U niet
voor behoorlijk onderhoud zorgt. Geeft het m handen van
vakmenschen. Het kost U weinig en het bespaart U veel.
Vraagt inlichtingen over een ONDERHOUDSABONNEMENT
bij F. VERSCHOOR, Kantoorinrichtingen en kantoo''machines, OVEKTOOM 'Ï38, Telef. 84596, AMSTERDAM.

Handels-, kantoor- en verkoopend
personeel!
Organiseert U thans in de voor U opgerichte

B E D R I J r S V N I E
het nationaal orgaan onder leiding van ervaren
beroepsgenooten.
Adres voor aanmelding ten behoeve van de
KATHOLIEKE collega's:
Ned. R.K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkel
bedienden ,,St. Franciscus van Assisië'*, Jan Luykenstraat 12, Amstredam-Zuid, telefoon 94309 en 93995.
Volgt het voorbeeld van de duizenden, die na de
bevryding- van ons vaderland zich weder hebben
aangemeld.

S P O R T L I E F H E B B E R S
GIJ kunt U de grootst mogelijke zekerheid verschaffen
voor het verkrijgen van toegangsbewijzen voor sport
evenementen door een SPORTABONNEMENT te sluiten.
Doe het nog heden. Het aantal abonnementen ls beperkt.
Inlichtingen:
Internationaal
Bemiddelings- & Inlich
tingen Bureau,
Reinier Claeszenstraat 8,
Amsterdam.
(West), dagelijks tusschen 2 en 5 uur.

~

MIDDENSTANDSDIPLOMA

De cursus *45—'46 van de Katholieke Middenstands-Avond
school vangt aan op 3 September a.s. Aanmelden schrifte
lijk: Fred. Hendrikstraat 19 belét., A'dam.
ZEEVAARTSCHOOL VAN HET ZEEMANSHUIS
(tevens opleiding v. RADIOTELEGRAFIST en K.L.M.)
te Amsterdam - Foeliedwarsstraat 31
Aanmelden van nieuwe leerlingen vóór 20 Juli.
Inlichtingen bij den directeur.

Abonnement per kwartaal f. 9.-. N.Z. Voorburg
wal 289, A'dam-C. Tel. 30545-36173-43598

Frans Kuijper's Expeditiebedrijf

's-GRAVELANDSCHE VEER 5,

TEL. 48182,

/

A'DAM-C.

Aiilotransportm

deze uteuêeleu kou ik afsUuu*

Binnen enkele weken hopen wij een deel van onze vracht
auto's wederom ter beschikking van cliënten te kunnen
stellen.

aan de repatrieerenden. Ik weet dat tij ernstig tekort
hebben aan meubilair. Beseft ook gij Uw vaderlandschen
plicht en helpt. Ook met stoffeering.
Wij halen het bij U thuis af. indien U een briefkaart
zendt of telefoneert aan
*

Wij kunnen weer direct uit voorraad leveren:

VOLKSHERSTEL

HEIDE-BEZEMS en HEIDE-BOENDERS

gebonden met DRAAD en TEEN.
Uitsluitend groote kwantums aan grossiers en
gemeente-instellingen.
Eigen auto-transport naar het Westen.
MIJ. TOT EXPLOITATIE VAN BEZEM MAKERIJEN
IN NEDERLAND, GEV. TE EPE (GLD.).
Adres: „TAXANDRIA," EPE.

DE VROOLIJKE GOOCHE
LAAR, Disere Loran met Ukkie, zijn
sprekende pop,
komt toch ook op Uw feest?
MEERHUIZENPLEIN 12 hs.,
Amsterdam-Z.

DOUWE EGBERTS

NOBLITO
THEESURROGAAT
28 cent per 20 fcabl.

SCHRIFTELIJKE
SPOED
CURSUS ENGELS Conversatie-cursussen in schrifte
lijke vorm volgens originele
en snelle methode. Uitspraak
wordt voor leder bevattelijk
weergegeven.
A. Voor beginners, duur
7 wk, 2 lessen p. week. Cur
susgeld f 10.— totaal.
"B. Voor enigszins gevor
derden, duur 14 wk., l les
per week. Cursusgeld f 10.—
totaal.
Vraagt inlichtingen, of zendt
postwissel met vermelding
welke cursus U wenst.
Secretariaat Engelse Cursus
Westersche Drift 26,
Haren (Gron.)

HEEFT U MOEILIJKHEDEN?
Wendt U vol vertrouwen tot Juristen-Detectivekantoor
,,DECA". Ook Echtscheidingen, Acten, Contracten, Op
sporing enz. enz. Behandeling Uwer zaken met de grootste
discretie. Vele bekwame medewerkers in binnen- en
buitenland. Vele dankbetuigingen van grote ondernemin
gen ter inzage. Kantooruren van 9—2 uur. Advies tl.—.
Minvermogenden gratis.

M. CLAZING, PI. Kerklaan 35 t.o. ingang Artis

-

I

AMSTERDAM

Afd kleeding er\ huisraad, * Heerengr. 527, Tel.

V EI LI N G Z A A L

„D E, VENDU"

JANSSTRAAT 48 HAARLEM
v.h, Groote Zaal Hotel „De Leeuwerik"
Wekelijksclhe inboedielveiling op Donderdag. KIJKJDAG:
Woensdag van 10 tot 3 uur. Dagelijks Inbrengen of afhalen
van gooderen.
Deurwaarder:
Veilingmeester:
J. HOLLENBERG
J. P, G. KOK

VEILINGGEBOUW „WETERINGSCHANS"
Weteringschans 74 te Amsterdam

—

Telefoon 36833

BELANGRIJKE INBOEDELVEILING

van meubilaire en andere goederen op Dinsdag 10 en
Woensdag- 11 Juli a.s. 10 uur.
Kijkdagen: Zondag 8 Juli a.s. van 3—1 u.; Maandag 9 Juli
a.s. van 10—3 uur.
H. J. A. Suurenbroek, makelaar.
A. Racké, G.er.-deurw.

HF Tl in

SPIEGEL VAN HONDERD JAAR
VADERLANDSCH KATHOLIEK LEVEN"
Abonnementspr. ƒ 5.25 p. kwart., ƒ 1.80 p. mnd., f 0.42 p. w.
Zendt Uw abonnementsópgave aan ons bureau N.Z. Voor
burgwal 63—73, Amsterdam (Haarlem, Smedestraat 5;
Hilversum, Emmastraat 12) of stelt dit ter hand aan
onzen bezorger.
I NT E E K E N B I L J E T : Ondergeteekende wenscht zich
te abonneeren op DE T IJ D

LsL

11 JU

Naam:
Adres: «...
Plaats f ,

1)15

^

